
ZÁSADY VYBAVOVANIA PETÍCIÍ  
 

v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o petíciách“) orgán verejnej správy mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydáva 

 

ZÁSADY VYBAVOVANIA PETÍCIÍ 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 
Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní, písomnom 

oznámení výsledku vybavenia petícií, zverejňovaní a kontrole vybavovania petícií v podmienkach mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
Článok 2 

Podávanie, prijímanie a evidovanie petície 

(1) Podaná petícia musí mať písomnú formu, označenie „Petícia“ a musí obsahovať predmet verejného 
záujmu alebo iného spoločného záujmu. 

(2) Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu 
podporili. 

(3) V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje 
meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak 
ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, 
priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. 

(4) Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto 
podpisu: 
a) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty, 

b) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky, 

c) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, 

alebo 

d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre 

elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len „petičný 

systém“). 

 

(5) Osobitný zákon môže ustanoviť aj ďalšie náležitosti petície1. Ak osobitný zákon14 ustanovuje najnižší 

počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca 

petíciu svoj trvalý pobyt. Takúto petíciu možno v elektronickej podobe podporiť iba podľa bodu 

odseku 3 písm. b), c) alebo písm. d) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 85/1990 Zb.“) o tom kto ju podáva. 

 

(6) Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v 

petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. 

 

                                                           
1 Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20140701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/20150701.html


(7) Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného 

systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby 

podávajúcej petíciu. 

(8) Pokiaľ podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia 
sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa 
pobytu zástupcu určeného na zastupovanie v styku s mestskou časťou, prípadne meno, priezvisko a 
adresa pobytu každého člena petičného výboru. 

(9) Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet 
priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené. Ak bola petícia 
podporená aj v elektronickej podobe, osoba podávajúca petíciu: 
a)  pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 85/1990 Zb. priloží podpisové hárky 

zaznamenané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam 

osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 85/1990 

Zb., 

b) pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. priloží podpisové hárky 

zaznamenané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam 

osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2, ods. 3 písm. b) a ods. 4 zákona             

č. 85/1990 Zb. 

c) pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 85/1990 Zb. priloží podpisové hárky v 

elektronickej podobe, 

d) pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. d) uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb 

podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 ods. 2, ods. 3 písm. d) a ods. 4 zákona č. 85/1990 

Zb.. 

 

(10) Mestská časť nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, 

neúplne alebo nepravdivo. 

 

(11) Mestská časť je povinná petíciu prijať. Petícia sa doručí oddeleniu verejného poriadku. V prípade, ak 

bola petícia doručená inému organizačnému útvaru, tento je povinný bezodkladne petíciu postúpiť 

oddeleniu verejného poriadku. 

 

(12) O prijatých petíciách vedie oddelenie verejného poriadku centrálnu evidenciu petícií2 oddelene od 

evidencie ostatných písomností. Petícia podaná v tej istej veci sa eviduje v roku, v ktorom bola 

doručená. V poznámke sa uvedie číslo petície, s ktorou súvisí. Oddelenie verejného poriadku po 

zaevidovanej petície vyhotoví dve kópie, z ktorých jednu bezodkladne odovzdá na sekretariát starostu. 

 

(13) Spis o petícii sa uchováva v osobitnom spisovom obale oddelene od ostatných písomností. 

 

(14) Ak  je  prijatá  petícia  v rozpočtových alebo v príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti, je riaditeľ rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti povinný túto petíciu zaevidovať v centrálnej evidencii petícií vedenej na 

oddelení verejného poriadku. 

  

Článok 3 

Podávanie petícií mestskou časťou 

 

(1) K organizovaniu petície alebo k spoluorganizovaniu petície mestskou časťou sa vždy vyžaduje jej  

                                                           
2 § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-3.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901#paragraf-4.odsek-4


predchádzajúce prerokovanie a odsúhlasenie miestnym zastupiteľstvom.  

 

(2) Spracovanie a prerokovanie návrhu na vypísanie/vyhlásenie petície sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

Článok 4 

Príslušnosť na vybavenie petície 

 
(1) Oddelenie verejného poriadku odstúpi petíciu na vybavenie podľa predmetu petície príslušnému 

organizačnému útvaru miestneho úradu alebo príslušnej komisii.  

 

(2) Ak je predmetom petície kompetencia miestneho zastupiteľstva, príslušným na jej prešetrenie a 

vybavenie je miestne zastupiteľstvo. V prípade 1.petície v danej veci prešetrí petíciu a pripraví 

podklady pre vybavenie petície miestnym zastupiteľstvom komisia/sie miestneho zastupiteľstva 

príslušná/é podľa predmetu petície. V prípade opakovanej petície si miestne zastupiteľstvo vytvorí 

osobitnú komisiu zloženú z predsedov všetkých komisií miestneho zastupiteľstva, ktorá prešetrí 

petíciu a pripraví podklady pre vybavenie petície miestnym zastupiteľstvom. 

 

(3) Ak je predmetom petície prenesený výkon štátnej správy, na jej prešetrenie a vybavenie je príslušný 

starosta.  

 

(4) Ak je predmetom petície kompetencia starostu vo veciach originálnej kompetencie samosprávy, 

príslušným na jej prešetrenie a vybavenie je starosta. O vybavení takejto petície informuje starosta 

zastupiteľstvo.  

 

(5) Komisia alebo organizačný útvar, ktorému bola petícia pridelená, petíciu prešetrí tak, aby zistil 

skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo spoločným 

záujmom. 

 

(6) Po prešetrení petície predseda komisie alebo vedúci vecne príslušného organizačného útvaru 

zabezpečí realizáciu výsledku prešetrenia a predloží písomné oznámenie o výsledku vybavenia 

petície prednostovi.  

 

(7) V prípade postupu podľa ods. 2 je výsledkom vybavenia petície uznesenie miestneho 

zastupiteľstva.  

 

(8) V ostatných prípadoch je výsledkom vybavenia petície zápisnica o prešetrení petície, ktorá 

primerane obsahuje náležitosti uvedené v osobitnom predpise. 

  

(9) Odoslanie písomného oznámenia o výsledku vybavenia petície osobe, ktorá podala petíciu, alebo 

osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, zabezpečí poverený zamestnanec 

kancelárie prednostu.  
 

(10)  Petíciu, ktorá má charakter sťažnosti prešetria príslušné organizačné útvary/organizačný útvar 

miestneho úradu. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto Zásadách, sa postupuje v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.  



 
(2) Tieto zásady boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti dňa ........................... 

uznesením č. .................... a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.  
 
 

 

 

 

 

 


